Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Webové sídlo (internetová adresa) https://www.gynov.ocu.sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.gynov.ocu.sk
Názov predmetu zákazky: „Športová výbava-šachové figúrky“
Hlavný kód CPV:
37524100-8 vzdelávacie hry
Druh zákazky: dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Stručný opis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru – šachové figúrky, vrátane dopravy na
miesto určenia – Čanianska 124/3, Gyňov.
Predpokladaná hodnota zákazky: 503,73 € s DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvýhodnejšia ponuka
z hľadiska najnižšej celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky s DPH v EUR za celý predmet
zákazky.
Dĺžka trvania zákazky: do 3 týždňov od objednania
Podmienky účasti:
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku za predmet zákazky viď Príloha č. 1 tejto výzvy.
Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady.
2. Uchádzač musí byť ku dňu predloženia ponuky oprávnený podnikať v predmetnej
oblasti. Je potrebné doložiť doklad: výpis o obchodného registra alebo živnostenský
list.
3. V prípade, že uchádzač nesplní všetky požiadavky bude zo súťaže vylúčený a
úspešným uchádzačom sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní
všetky podmienky účasti.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 13.7.2018 do 10:00 hod.
- Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť
v uzavretej obálke a označiť údajmi:
- Adresa verejného obstarávateľa:
Obec Gyňov, Obecný úrad
Čanianska 124/3
044 14 Gyňov
- Adresa uchádzača
- Označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“
- Predmet zákazky : „Športová výbava – šachové figúrky“
Termín otvárania ponúk: 13.7.2018 o 11:00 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.7.2018
Gyňov, 21.6.2018
Príloha č. 1 : Podrobný opis predmetu
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu
Šachové exteriérové figúrky
Materiál: plast, odolné poveternostným vplyvom, približná veľkosť figúrok:
Cca 60 cm, príp. ekvivalent +-3 %
Počet: 2 x 16 kusov, farba 16 kusov biela, 16 kusov čierna

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie Kritéria
Verejný obstarávateľ:
Obec Gyňov, Obecný úrad, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Postup obstarávania 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Predmet zákazky: „Športová výbava – šachové figúrky
Poskytnutie tovaru a služieb: Dodanie šachových figúrok vrátane dopravy.

PONUKA
Dodávateľ:

Sídlo:

IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Návrh na plnenie kritérií

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
DPH 20%
Navrhovaná zmluvná cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a poznámku, že nie je platcom
DPH

V ...................... dňa ........................

___________________________
dodávateľ

